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NAŁÓG CZY NIE ?  

Dramatyczna historia życia  

nastoletniej Weroniki 

, ,Tak, mam nadzieję, że 

najpóźniej w grudniu tego roku 

trafi na sklepowe półki ” – 

Ewelina Kowalska o nowej płycie 

i nie tylko… 

PERON 23 

Świetny pomysł, 

wykonanie i zabawa 

!!!  

 

 

,,PRESJA BYCIA 

MAGISTREM”   
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Peron 23 – czyli ciekawy event stworzony samodzielnie przez młodzież.  ( s.3) 

 

Nałóg czy nie ? – historia nastoletniej Weroniki o tym, jak dieta może wpłynąć 

na           nasze życie.  ( s. 4 – 5 ) 

 

Ewelina Kowalska, młoda piosenkarka o swojej nowej płycie. ( s . 6)  

 

Presja bycia Magistrem – czy wykształcenie jest w życiu aż tak ważne. ( s. 

7)     

  

 



 

Fundacja Teatrikon, jak co roku zaprosiła 

uczniów kilku liceów 

z Lublina do 

uczestnictwa w swoim 

- cieszącym się 

popularnością - 

programie 

"LOkomotywy". 

Uczestnicy wzięli 

udział w różnych 

szkoleniach, po 

których mieli zadanie 

zorganizować swój 

własny event 

kulturalny. 

  Lubelskie 

liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania 

stworzyło projekt kulturowo-rozrywkowy pt. 

"PERON 23".  

Miał on na celu dobrą zabawę oraz integrację 

wszystkich uczniów.  

Cały event odbył się w liceum nr XXIII,  

19 grudnia 

(czwartek) ,  

od godziny 14 

do 22. 

Uczniowie, 

którzy wzięli 

udział  w projekcie, zostali zwolnieni 

następnego dnia z lekcji.  

Organizatorzy przewidzieli dla swoich 

rówieśników wiele atrakcji. Były to liczne 

występy zespołów muzycznych, warsztaty 

tematyczne (gitarowe, fotograficzne, taneczne, 

wokalne, graffiti, teatralne, beatbox, rysunek), 

maratony filmowe, karaoke oraz darmowy 

poczęstunek. Na event zaproszeni byli 

wyłącznie uczniowie 23 LO! 

 

 

 



 

Piękna, wysoka, zdrowo wyglądająca, 

długowłosa brunetka - tak Weronika wyglądała 

2 lata temu, gdy miała 16 lat. Dziś wygląda 

zupełnie inaczej, jest wychudzona, ma krótkie, 

rzadkie włosy, zapadniętą, bladą twarz. Co 

stało się  

z tamtą, 

radosną, 

pełną 

energii i 

życiowej 

pasji 

dziewczy

-ną 

sprzed 

 2 lat ?  

W wieku dojrzewania wiele młodych 

dziewcząt zaczyna zauważać w swoim 

wyglądzie coraz więcej wad. Dostrzegają 

zbędne kilogramy, porównują się z 

koleżankami. Zaczynają mieć kompleksy na 

punkcie swojej figury, która musi być idealna.  

Zaczęło się niewinnie  

Gdy zapytałam Weronikę, od czego 

zaczęła się jej ,,przygoda " z 

odchudzaniem, po dłuższej chwili 

odpowiedziała, że chciała zrzucić 

tylko kilka zbędnych kilogramów. 

Zawsze była dobrze zbudowana, a 

wtedy chciała tylko wyglądać 

szczuplej, nie miała zamiaru się 

głodzić ani odmawiać sobie 

przyjemności.  

Jak każda nastolatka chciała się 

podobać.  

Weronika przeszła na dietę, którą sobie sama 

ułożyła. Jadła dużo warzyw i owoców, piła 

kilka litrów wody dziennie, ograniczyła 

słodycze i fast - foody. Do zdrowego 

odżywiania doszły regularne ćwiczenia, 

codziennie chodziła do szkoły pieszo 

 a w domu robiła 15 minutowy trening.  

Czasami zdrowo nie oznacza zdrowo 

Weronika powiedziała mi, że nawet nie 

pamięta momentu, kiedy zwykłe odchudzanie 

przerodziło się w obsesję. Nie wystarczała już 

wtedy dieta WERONIKA i kilka 

podstawowych ćwiczeń. Dziewczyna chciała 

czegoś więcej. 

Początkowo szukała diet w internecie, natrafiła 

na kilka ciekawych stron, m.in.  

z dietą karczkową czy Dukana. Szukała 

informacji o tym, jak szybciej spalać zbędne 

kilogramy, mieć figurę modelki. Do 

codziennych domowych ćwiczeń doszło 

półgodzinne bieganie po osiedlu, na którym 

mieszkała. 

Po około 3 miesiącach ważąca początkowo 55 

kg przy 

wzroście 170 

cm 

dziewczyna 

schudła 8 

kilogramów, 

wtedy ważyła 

47 kilo. 

 

 

 



 

Jak wspomina Weronika, na samym początki 

jej drogi z dietą mama starała się ją wspierać, 

ale gdy schudła zaczęła się o nią martwić. 

Prosiła córkę, aby przestała się odchudzać, 

mówiła, że ślicznie wygląda, jest idealna. 

Jednak już wtedy Weronice to nie wystarczało. 

 

Jak w transie 

Nastolatka spadła w nałóg diety, ale diety  

niezdrowej. Zaczęła szybko chudnąć, co 

powodowało jej gorsze samopoczucie. 

Zaprzestała ćwiczeń, ale dla zachowania 

idealnej figury praktycznie nic nie jadła. 

Zaczęła mieć problemy z nauką i koncentracją, 

anemię, bóle brzucha i głowy.  

Choć rodzice i rodzeństwo próbowali z nią 

rozmawiać, nie chciała słuchać, uważała, że 

wszystko jest w porządku i to ona najlepiej 

wie, co jest dla niej dobre.  

Wyglądała bardzo źle, zaczęły jej wypadać 

włosy, łamały się paznokcie, była cały czas 

zmęczona. Jednak to jeszcze nie najgorsze ,co 

się stało.... 

Jednak mogło być gorzej 

Po półtorej roku diety Weronika schudła 15 

kilogramów. Nie miała siły na nic, a co gorsza, 

zamknęła się w sobie, nie chciała z nikim 

rozmawiać, nawet z najlepszą przyjaciółką 

Moniką.  

 

Rodzice nie mogli dłużej patrzeć, jak ich córka 

doprowadza się do takiego stanu. Zawieźli ją 

do lekarza - psychologa. Zdiagnozował on  

u dziewczyny zaburzenia odżywiania - 

anoreksję. To był początek walki o zdrowie 

nastolatki.  

Po pewnym czasie trafiła  na obserwację, na 

początku do szpitala klinicznego  

a następnie psychiatrycznego. Tam pod okiem 

specjalistów walczyła z obrzydzeniem do 

jedzenia. W tych trudnych chwilach wspierała 

ją rodzina, odegrała ona ważną rolę w 

powrocie do zdrowia swojej ukochanej 

Weroniki.  

Jak jest teraz? 

Teraz Weronika jest na ostatnim etapie 

leczenia i wszystko wskazuje, że w pełnie 

wróci do zdrowia. Jak mówi swój teraźniejszy 

stan zawdzięcza rodzinie, bo gdyby nie oni nie 

wiadomo jakby potoczyło się jej życie.  

Powiedziała do mnie bardzo ważną rzecz. 

Chce, aby ten reportaż był przestrogą dla 

młodych dziewczyn, które się odchudzają, aby 

pamiętały, że najważniejsze jest to, co mają  

w środku i aby nie zatraciły się w dążeniu do 

celu, bo granica między zdrowym  

a obsesyjnym odchudzaniem jest bardzo 

cienka.  



 

Świetnie śpiewa, jest młoda, energiczna i postanowiła nagrać solową płytę.  

Ewelina Kowalska o swoim życiu po wygranej w ,,Drodze do sław’’ 

- Dzisiaj mam okazję porozmawiać ze znaną 

piosenkarką, Eweliną Kowalską, która karierę 

rozpoczęła 3 lata temu, wygraną w programie 

"Droga do sławy". Grono jej fanów ciągle się 

powiększa. Miło mi panią poznać. 

 - Dzień dobry, mi również.  

- Ostatnio rozpoczęła pani karierę solową. Co 

miało wpływ na podjęcie przez panią takiej 

decyzji? 

- Zakończyłam wieloletnią współpracę z moim 

zespołem 

"Wasted". Teraz 

zamierzam 

skupić się 

wyłącznie na 

solowej karierze 

i nagrywaniu 

nowej, zupełnie 

innej płyty. 

 - Co było 

przyczyną 

odejścia pani z 

zespołu?  

- Członkowie 

mojego zespołu 

preferują inny 

gatunek 

muzyczny. Ja 

chciałabym 

spróbować 

czegoś nowego, 

czegoś, co 

zaskoczy moich 

fanów  

a może nawet 

powiększy ich grono. Chciałabym, aby moja 

muzyka dotarła do ludzi z zagranicy, dlatego  

też połowa piosenek z mojej nowej płyty będzie po 

angielsku.  

- Na kiedy planuje pani wydanie płyty i czego 

możemy się na niej spodziewać. Ostatnio 

wspomniała pani, że chciałaby, aby płyta 

pojawiła się jak najszybciej? 

 - Tak, mam nadzieję, że najpóźniej w grudniu tego 

roku trafi na sklepowe półki. Na 

płycie znajdzie się przede wszystkim 

rockowe brzmienie, pop to już 

przeszłość. Liczę na to, iż wszystko 

pójdzie po mojej myśli, a płyta 

uzyska status platynowej. 

 - Tego oczywiście Pani życzę, na 

koniec chciałabym zapytać o trasę 

koncertową, słyszałam, że ma Pani 

zamiar odwiedzić 15 polskich 

miast, gdzie zagra Pani koncerty. 

 - Owszem, chciałabym dotrzeć do 

każdego zakątka naszego pięknego 

kraju. Trasa rozpocznie się 

koncertem w Łódzkiej Arenie 

25.02.2015 roku. Zaśpiewam tam 

wszystkie piosenki z mojej nowej 

płyty.  

- Dziękuję za rozmowę i 

poświęcony czas. Życzę samych 

sukcesów i czekamy na płytę. 

- Również dziękuję i oczywiście 

zapraszam na mój występ na żywo. 



 

Dzisiejszy świat wywiera presję  związaną z nauką na nastolatków,  

ale czy bez wykształcenia nie można niczego osiągnąć? 

 

Nie wiem, jaki procent 

uczniów zdaje sobie sprawę 

dlaczego istnieją szkoły, otóż, 

większość nastolatków, a 

nawet mogę się pokusić o 

stwierdzenie, że nie tylko 

nastolatków, ma kiełbie we łbie 

i to łagodnie mówiąc. Nie 

chodzi nawet o specyfikę 

naszych czasów tylko o ludzką 

naturę. Zdecydowana 

większość nie chce czytać 

książek, pogłębiać wiedzy w 

jakimś zakresie czy rozwijać 

swoich zainteresowań 

(przerażający jest też fakt, jak 

wielu ludzi  ich nie ma). 

Oczywiście stąd się wziął 

pomysł obowiązkowej 

edukacji, inaczej nikt by nic nie 

robił, bo by nie umiał, 

ewentualnie jakaś praca 

fizyczna. Ktoś mądry kiedyś 

wymyślił, że trzeba wlewać 

takie osobowości bez pomysłu 

na siebie do form o kształtach 

pedagogów, psychologów, 

lekarzy, prawników itp. itd. Ci 

ludzie muszą zdobyć 

wykształcenie, by robić to, co 

by robili bez niego, ale na 

niższym poziomie materialnym 

(i z pustym żołądkiem). 

Czasami zdarza się zapaleniec-

farciarz , który marzy o 

zostaniu neurochirurgiem i 

szkoła w jakimś stopniu mu to 

umożliwia, gorzej mają 

zapaleńcy-pechowcy (niestety 

jestem przykładem kogoś 

takiego),   

bo niby po co mają się uczyć 

logarytmów, które nie uczą 

logicznego myślenia, a w 

normalnym życiu nie 

przydadzą im się nigdy? 

To było retoryczne pytanie. 

Niektórzy  

z gatunku ludzkiego po prostu 

nie znajdują sobie miejsca w 

systemie edukacji,  tacy to są 

albo lenie, którzy i tak będą 

słabymi pracownikami, albo 

już wcześniej wspomniani 

zapaleńcy, którzy mają inne 

aspiracje, niż praca od 7 do 15,  

taki zapaleniec nie ma wolnego 

po tych  8 godzinach.  Dobrym 

przykładem są muzycy, bo 

bycie muzykiem to nie jest 

praca na etat, tylko taka, która 

wypełnia całe życie  

i niemal każdą myśl. Zadam Ci 

teraz pytanie, na które sam 

sobie odpowiedz:  studia i 

papier czy pomysł na siebie i 

ciężka praca? Może 

 w odpowiedzi pomogą Ci: 

Steve Jobs, Nicolas Cage, 

Mark Zuckelberg, Jay Z, Bill 

Gates, James Cameron, 

Andrzej Wajda, Edyta Górniak 

czy Marylin Monroe, którzy 

nie mają studiów  

a część z nich nie ma nawet 

matury, szok? Dla mnie nie, bo 

albo masz jakąś wizję i coś do 

zrobienia, albo nie masz. 

Studia nie pomagają  

w realizacji marzeń, jeśli ich 

nie ma.  
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Kochanie dam Ci wszystko, czego 

zapragniesz…….. albo  

równowartość  

w gotówce. 


